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  :أجب عي األسئلة اآلتية

 

(درجة 10):                                                      السؤال األول   
:   اكتب مذكرات جغرافية عن  -أ          

.أنواع التعدادات السكانية  – 1             
 : اتأنواع التعداد

 : والتصنيف الشائع ألنواع التعدادات أنيا تتم بإحدى الطرق التالية
ويتم حصر السكان وعدىم حسب أماكن تواجدىم أثناء العد، حتى لو كانت إقامتيم مؤقتة في تمك   :التعداد الفعمي -أ

 . األماكن، بصفتيم  يوًفا أو نزالء فنادق مثالً 
 :التعداد النظري والقانوني -ب

صر السكان وعدىم حسب أماكن إقامتيم الدائمة، وبغض النظر عن وجودىم أو عدمو في تمك األماكن أثناء ويتم بح
وينبغي ليذا النوع توفير العدادين األكثر ميارة والتحديد الدقيق لمكان اإلقامة الدائم تجنًبا لاللتباس . القيام بالتعداد

 . بينيم
. كامألوالصحيحفيعدالسكانوالذييتبعاألسسالمشتركةفيالتعدادينالنظريوالفعميلعدالسكانيعرفباألسموبالوىناكأساسثالث. ج
 

ويعتبر التعداد الفعمي في نظر الكثير من الباحثين، أقل عر ة لألخطاء خاصة في األقطار النامية، ومع ذلك ال تعطي 
 -من النوع الثاني -تماد عميوبيانات ىذا النوع من التعداد صورة كاممة عن توزيع السكان، أي أنو أقل صالحية لالع

ولتجاوز ىذه السمبيات تتوخى بعض الدول عد السكان . بالنسبة لتوزيع الخدمات أو التخطيط اإلقميمي االجتماعي
 .حسب أماكن إقامتيم المعتادة وحسب أماكن وجودىم أثناء التعداد، بمعنى أن تمك الدول تتبع الطريقتين مًعا

 

.جتماعية واإلقتصادية والبيئية المؤثرة فى الخصوبةالعوامل اإل – 2                 

يمكن دراسة الخصوبة عمى مستوى االفراد بحيث تكون المرأةىي وحدة الدراسة من جية ووحدات الدراسة من جية 
 وكذلك االختالف في مستوياتالخصوبة من امرأة إلى أخرى من خالل العوامل التالية.آخري 



                                                                                                                        

    

 

وى تعميم النساء قل متوسط عدد األطفال لممرأة أما التعميم االبتدائي فيسيم فيخفض كمما ارتفعمست :التعميم.1
 كمنوي .الرجلوبوجو عام كمما ارتفع مستوى التعميم انخف ت الخصوبة أكثر منمما يحققو تعميم  .قميالً الخصوبة 

 : في اآلتيتأثير التعميم عمى الخصوبة 
 ديؤثر عمى مستوى المعيشة وطريقة حياة الفر. 
  منعويستطيع اإلنسان من خالل التعميم نفسيالحصول عمى المعموماتالالزمة لتأجيل الحمل أو. 
 يعتقد أن مفاىيم ووسائمتنظيم األسرة تمقي قبواًل أكبر لدى المتعممين. 
 يرتفع متوسط السن عند الزواج معارتفاع مستوى التعميم . 

 .تي تتطمب ميارة فائقة لدييم عدد أطفال أقل مقارنة بغيرىملوحظ أن األزواج من أصحاب المين الفنيةوال :المينة .2
قديفكر المرء أن زيادة الدخل تعني القدرة عمى إعالة عدد كبير من األطفال فتكمفة تنشئةاألطفال تزداد مع  :الدخل  .3

 .زيادة الدخل وعالوة عمى ذلك قد يكون األغنياء كثيرة حول تأثيرالغذاء الغي بالبروتينات
تشيركثير من الدراسات النظرية والتطبيقية التي أجريت في الدول  ( :عمل المرأة ) مرأة في قوة العملمشاركة ال

 زدادت نسبة العامالت انخف ت معدالت الخصوبةاالمتقدمة إلى إنو كمما
يم الشك أن نمط الحياة أو المعيشة وماينطوي عميو من ق:  (أو مكان اإلقامةفي الريف أو الح ر ) نمط الحياة 

 وتقاليديؤثر عمى حجم األسرة ومن ثم يعكس عمى السموك اإلنجابي لممرأة
حظيت الر اعة الطبيعية باىتمام كل العاممين في مجااللصحة والديموغرافيا :  (ر اعة الثدي  )الر اعةالطبيعية 

 .أشير فيالمتوسط 4فقد وجد أن الر اعة الطبيعية تؤجل الحمل حوالي 
زواج عمى الخصوبة فكمما أرتفع سن الزواجتقمصت فترة اإلنجاب أو التعرض لمحمل ويعتبر يؤثر سن ال:سن الزواج 

 .سن الزواج من العوامل الوسيطة الميمةالتي من خالليا يتم تأثير مستوى تعميم المرأة عمى الخصوبة
د وجد أنيناك تباين في وق .منوتجمعاألديان السماوية عمى أىمية التناسل و رورة الحفاظ عميو وعدم الحد  :الديانة

فالدين اإلسالمي عمى سبيل المثال يحثعمى التناسل والتكاثر مما يسيم في رفع  .الديانةمستويات الخصوبة حسب 
  .المسممينالخصوبة لدى 

 :القيموالعادات والتقاليد
يجابًا تبعًالنمط العادات والقيم السائدة فتستؤثر  ود بعض العادات والقيم التي العادات والتقاليد في الخصوبة سمبًا وا 

 تشجع اإلنجاب في بع المناطق كما أن تعدد الزوجات قد يسيم في خفض الخصوبة
يعتقد أن ارتفاع وفيات األطفال يجعل اآلباء يكثرون من األبناء وذلك لتعويض الفاقدبسبب  :الر عوفيات األطفال 

 في وقت مبكركما أن وفاة الطفل قبل الفطام تتيح المجال لمحمل  .الوفاة
يعد انتشار وسائل تنظيماألسرة وفعالية ىذه الوسائل أحد العوامل  (:موانع الحمل  )انتشار وسائل تنظيم األسرة أو

فتوفير وسائمتنظيم األسرة وجعميا في متناول من يحتاج إلييا يؤدي إلى انخفاض  .الخصوبةالوسيطة المؤثرة في 
 الخصوبة
 :مين لممسنين والمتقاعديناالجتماعي وصناديق التا ال مان

 ال مان االجتماعي وصناديق التامين لممسنين يؤثر عمى الرغبة في اإلنجاب ىناك من يعتقد ان



                                                                                                                        

    

 

 
……………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

(درجة 10)                                                    :.ي السؤال الثان   
عالم تزايدًا سكانيًا وتغيرات ديموغرافية خالل القرن العشرين، لم يشيد ليا التاريخ مثياًل، شيد ال)      

أسفرت عن الخريطة الحالية لتوزيع السكان في العالم؛  والتى تعد نتاج التفاعل بين اإلنسان  وبيئتو 
(..الطبيعية  

 
؟ العوامل المؤثرة فى توزيع السكانتناول بالدراسة   

 (:القاري أو البحري)جغرافي الموقع ال -1
. ومدى تركز السكان أو تبعثرىم، ال شك أن الموقع الجغرافي لممكان أو المنطقة أو الدولة يؤثر عمى الكثافة السكانية

لذا يمكن من خالل فحص خارطة تفصيمية عن توزيع السكان في العالم التوصل إلى مالحظة أن معظم سكان األرض 
في حين يالحظ انخفاض الكثافات السكانية ، عد كثيرًا عن سواحل البحار أو ىوامش القاراتيعيشون في مناطق ال تبت

ففي كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية تنخفض الكثافات السكانية بشكل ممحوظ داخل ىذه . في أواسط القارات
:  من سكان العالم يعيشون 65ي وفي ىذا الخصوص تشير بعض المصادر إلى أن حوال. وترتفع في أطرافيا، القارات

 .)*(كيمو 500في مناطق ال تبتعد عن البحر أكثر من 
يظير من خالل النظر إلى خارطة توزيع السكان في العالم أن الدول الجزرية تكون الكثافات ، ومن ناحية أخرى

ندونيسيا، والفمبين، واليابان، والجزر البريطانية، السكانية بيا مرتفعة نسبيًا مثل سنغافورة ، وجزر البحر الكاريبي، وا 
التي ال تعد ، ىناك بعض االستثناءات ليذه المالحظة مثل جزر مالطة و كورسيكا، وعمى الرغم من ذلك. والبحرين

وباستثناء قطاع غزة في فمسطين المحتمة الذي تصل الكثافة السكانية فيو إلى أكثر من . الكثافة السكانية فييا مرتفعة
 970إذ تصل فييا إلى ، فإن البحرين تتصدر الدول العربية بارتفاع الكثافة السكانية، الكيمو المربعنسمة في  3000

نسمة في الكيمو المربع عمى  71و  413مقارنة بمبنان ومصر التي تقدر الكثافة بيما نحو ، نسمة في الكيمو المربع
 (.1ممحق رقم )م 2002التوالي في عام 

 
 (:سالت اري)مظاىر السطح  -2

يالحظ أن تباين الت اريس عمى سطح الكرة األر ية من حيث االرتفاع واالنخفاض أو من حيث اختالف أنواعيا من 
فبمقارنة خارطة خطوط الكنتور لمعالم . ترتبط ارتباطًا قويًا بالتباين في توزيع السكان، مرتفعات وجبال وسيول وأنيار

فإن القراءة السريعة لخريطة طبوغرافية ، بعبارة أخرى. ين الظاىرتينبخارطة لتوزيع السكان يت ح االرتباط بين ىات
يشير ، وفي ىذا الخصوص. يمكن أن تكشف أن أشكال سطح األرض ترتبط بأنماط توزيع السكان إلى حد كبير

من خالل دراستو لمعالقة بين توزيع السكان ومظاىر الت اريس بأن أكثر من نصف سكان ( Stazmski)ستازمسكي
 .متر فوق مستوى سطح البحر 200يعيشون في مناطق ال ترتفع أكثر من ( : 56)لمالعا



                                                                                                                        

    

 

إ افة إلى ، فإن الجبال تعتبر من مناطق الكثافة المنخف ة جدًا وذلك لوعورتيا وصعوبة التنقل فييا، وبناًء عميو
ستخدام األدوات والتقنيات صعوبة ممارسة األنشطة الزراعية بيا نظرًا ل يق المسطحات الصالحة لمزراعة واستحالة ا

فعمى سبيل . في حين تعتبر السيول مناطق جذب لمسكان، تعد مناطق طاردة -بوجو عام–فالجبال . الزراعية فييا
:  من السكان 5ولكن ، متر فوق مستوى سطح البحر 1000يصل ارتفاع نصف مساحة سويسرا تقريبًا إلى ، المثال

فالجبال قد تكون . فإن ىناك استثناءات كثيرة ليذا التعميم، وعمى الرغم من ذلك .يسكنون ىذه األماكن المرتفعة نسبياً 
. و الدروز في جبال لبنان، مثل جماعات الباسك في جبال البرانس، مالذًا آمنًا لبعض المجموعات أو الفئات السكانية

مثل مرتفعات عسير في جنوب كما أنيا قد تكون مناطق جذب العتدال مناخيا خاصة في المناطق المدارية الحارة 
 .غرب المممكة العربية السعودية

التي تقع في مناطق قد يصل ، ونيومكسيكو، و أديس أبابا، وىذه الحقيقة قد تفسر مواقع بعض المدن مثل صنعاء
 .متر فوق مستوى سطح البحر أو أكثر من ذلك2000ارتفاعيا إلى 

و بيا تصبح ، ففييا تسيل الحركة والتنقل. رسة معظم نشاطاتوأما السيول فيي أكثر مالءمة لسكنى اإلنسان ومما
فإن ىناك سيواًل كثيرة ال توجد بيا سوى كثافات منخف ة نسبيًا مثل ، و عمى الرغم من ذلك. الزراعة سيمة وممكنة

 .والسيول الشاسعة في الصحاري، السيول في أحواض األمازون والكنغو
وبوصفيا مصدرًا لصيد األسماك ، الجمة لألنيار بوصفيا مصدرًا لمماء والريوبالمثل فإنو عمى الرغم من الفوائد 

أو ، فإنيا قد تكون طاردة لمسكان وخاصة إذا كانت عر ة لمفي انات المتكررة، ووسيمة نقل ومواصالت، والطيور
عمى النيري في شمال لقد أدى انتشار مرض ال، فعمى سبيل المثال. مكانًا لتكاثر الحشرات ال ارة كالبعوض أو الذباب

 .غانا في الما ي إلى طرد السكان من األودية النيرية بيا
 :المناخ-3

، يعد المناخ من أكثر العوامل تأثيرًا في توزيع السكان سواًء بشكل مباشر من خالل عناصر المناخ كالحرارة والتساقط
ولغرض تبسيط المناقشة ومن ثم تو يح العالقة بين . أو بشكل غير مباشر من خالل تأثيره في العوامل األخرى

 :يمكن تصنيف المناخ إلى ما يمي، المناخ وتوزيع السكان
ال يوجد في المناطق المتجمدة في األجزاء الشمالية والجنوبية من الكرة األر ية إال أعداد قميمة جدًا من  :المناخ البارد

وذلك لبرودتيا الشديدة وليميا القطبي ، وذلك لقسوة الظروف المناخية في ىذه المناطق وصعوبة التأقمم معيا، السكان
فاإلنسان يصبح أكثر عر ة ألمراض الجياز التنفسي بشكل . مسي بياعالوة عمى  عف اإلشعاع الش، الطويل
كذلك فإن تكاليف . كما أن ىذه المناطق تتميز بفصل نمو نباتي قصير ال يتيح المجال لزراعة محاصيل متعددة. خاص

جة لمتقدم فإنو نتي، وعمى الرغم من ذلك. واألنشطة االقتصادية التي يمكن ممارستيا محدودة، المعيشة بيا باىظة
فقد أصبح باإلمكان نقل ، وفي حالة تعذر الزراعة. التقني أصبح في مقدور اإلنسان الزراعة في البيوت المحمية

وذلك ، أو باستخدام وسائل النقل األخرى المبردة، الخ روات والفواكو والمواد الغذائية األخرى عن طريق النقل الجوي
 .بأسعار معقولة

إال أن سكانيا ال يمثمون إال ، مساحة اليابسة( : 20)ى الرغم من أن الصحاري تغطي خمس عل :المناخ الحار الجاف
. وندرة المياه العذبة، وقمة األمطار، وذلك لتطرف درجات الحرارة بيا، نسبة صغيرة جدًا من سكان الكرة األر ية



                                                                                                                        

    

 

كثافات في الصحاري بوجع عام مثل نالحظ تخمخل السكان وانخفاض ال، فبالنظر إلى خارطة توزيع السكان في العالم
والصحاري في أمريكا ، مثل صحاري كاالىاري، والصحاري في جنوبيا الغربي، الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا

وليس أدل عمى ذلك من انخفاض . وكذلك الصحراء األسترالية، وصحاري شبو الجزيرة العربية في آسيا، الجنوبية
 .ذات الطبيعة الصحراوية في الوطن العربي عمى وجو الخصوص الكثافات السكانية في البمدان

ولكن عدم توفر المياه أو ، ولكن ينبغي اإلشارة إلى أن الحرارة وحدىا ال تحول دون سكنى اإلنسان في ىذه المناطق
رة بوجو ومحاصيميا متنوعًا في المناطق الحا، ندرتيا تحول دون ممارسة الزراعة التي يمكن أن يكون نموىا سريعاً 

من خالل نير النيل أدى إلى وجود أعداد كبيرة من السكان في ىذه  -عمى سبيل المثال–فتوافر المياه في مصر . عام
فإن التقدم العممي والتقني الذي أحرزه اإلنسان خالل القرن العشرين عمى وجو ، ومن جية أخرى. المناطق الصحراوية

كما تمكن اإلنسان من . د تحميتيا أو استخراجيا من أعماق األرضمكنو من جمب المياه من البحار بع، الخصوص
فأصبحت الخ راوات متوافرة في األسواق في جميع . الزراعة في البيوت المحمية لتخفيف حدة التطرف المناخي

 .فصول السنة
عض االستثناءات مثل مع ب، ال تعتبر المناطق الحارة المطيرة المكان األمثل لسكنى اإلنسان :المناخ الحار الرطب. ج

، ولممناخ الحار الرطب بعض السمبيات. مناطق جنوب شرق آسيا وبعض مناطق تركز السكان في أمريكا الالتينية
 :ومن اإليجابيات ما يمي. ولكن يتميز ببعض اإليجابيات

 .النمو النباتي السريع
 .و تنوعيا مقارنة بالمناطق الباردة، تعدد المحاصيل خالل السنة

 .طمب عمى األغطية والمالبسقمة ال
ومن ثم انتشار الحشرات ، سرعة تكاثر الحشرات والنباتات ال ارة، ومن الجوانب السمبية ليذا النوع من المناخ

كما أن األمطار الغزيرة . فالحرارة إذا اقترنت بالرطوبة أصبحت بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا والفطريات. واألمراض
وىذا يؤدي إلى انتشار عممية الزراعة عمى . مما يجعميا غير خصبة، من العناصر الغذائية تتسبب في تعرية التربة

مثل جزيرة ذات التربة ، مما يتسبب في وجود كثافة سكانية منخف ة مع بعض االستثناءات( الزراعة المتنقمة)فترات 
 .البركانية الخصبة

إذ ترتفع بيا ، لمناخ المعتدل من أكثر المناطق جذبًا لمسكانتعد المناطق ذات ا: المناخ المعتدل والمعتدل البارد. د
وتقع معظم قارة أوربا وأجزاء . وذلك لتوافر عناصر الحياة وخاصة المياه وعدم تطرف درجات الحرارة، كثافة السكان

ن درجتي يعيشون بي( : 80)وكما ذكر آنفًا فإن معظم سكان األرض . من أمريكا الشمالية في نطاق المناخ المعتدل
حيث تقع في ىذا النطاق األقاليم المعتدلة والموسمي التي تعتبر أكثر المناطق مالءمة ، شماالً  °60و  °20عرض 

 .لسكنى اإلنسان
 :التربة -4

إال أنو ليس من السيل الربط بين توزيع السكان وأنواع ، عمى الرغم من أن التربة نعد المصنع الطبيعي لغذاء اإلنسان
خاصة عندما تكون ، أنو من الصعب إنكار العالقة بين التربة الخصبة وتركز السكان في بعض المناطقكما . التربة

وكذلك ، فالتربة الطموية في دلتاوات في مناطق شرق آسيا وفي دلتا النيل. الزراعة ىي النشاط االقتصادي السائد
باالشتراك مع بعض ، سكانية في ىذه المناطقالتربة البركانية في جاوة ليا دور كبير في ارتفاع كبير الكثافة ال



                                                                                                                        

    

 

ومع ذلك تحسن اإلشارة إلى أن الربط بين السكان ونوع التربة ال يبرز بو وح إال في الدول ذات . المؤثرات األخرى
ومن جية . وجد تطابق كبير بين توزيع السكان في نيوزيمندا وتوزيع التربة بيا، فعمى سبيل المثال. النشاط الزراعي 

يالحظ أن تربة الالترايت في المناطق المدارية الرطبة ال ترتبط بمناطق تركز السكان وذلك لفقرىا وعدم ، أخرى
بل استطاع استصالح أنواع ، فإن اإلنسان لم يقف مكتوفي األيدي تجاه التربة الرديئة، وعمى الرغم من ذلك. خصوبتيا

وتطوير وسائل الري واختيار المحاصيل ، تربة المختمفةرديئة منيا من خالل استخدام المخصبات وتقنيات تحسين ال
 .ولكن نتيجة ميكنة الزراعة بدأت المناطق الزراعية تفقد كثيرًا من سكانيا في بعض الدول. المالئمة

 :الثروات المعدنية ومصادر الطاقة -5
عادة توزيع السكان عند، ال شك أن الثروات الطبيعية تمعب دورًا في جذب السكان اكتشافيا واستغالليا في  بل وا 

ولما كان نقل ، فمع ظيور الثروة الصناعية وتزايد الحاجة إلى المعادن ومصادر الطاقة كالفحم والحديد. مناطق معينة
فقد أدى ذلك إلى تركز السكان بجوار أماكن توفر ىذه ، ىذه الخامات والمواد األولية صعبًا ومكمفًا في ذلك الوقت

فإن ، كذلك. ثيرة في أوربا وشرق الواليات المتحدة األمريكية ومنطقة البحيرات العظمى وغيرىاوأمثمة ذلك ك، المواد
وال نحتاج أن . وجود المعادن ومصادر الطاقة في آالسكا أدى إلى تزايد أعداد سكانيا منذ بداية استغالل ىذه الموارد

وما نتج ، قة الشرقية من المممكة العربية السعوديةنذىب بعيدًا لنرى ونالحظ تأثير وجود البترول واستغاللو في المنط
يتركزون في  -عمى سبيل المثال–كما أن معظم سكان دولة قطر . عنو من تزايد سريع في أعداد سكان تمك المنطقة

. وما واكب ذلك من نمو ح ري سريع لمدينة الدوحة، وذلك بسبب حقول النفط وموانئ تصديره، الجزء الشرقي منيا
فمن المتوقع أن يصبح تأثير ىذا العامل أقل مما كان عميو في ، ًا لتطور وسائل النقل وانخفاض تكاليفياولكن نظر
 .الما ي

 :النشاط االقتصادي السائد -6
فمن المتوقع أن ترتبط أنشطة الرعي أو الجمع وااللتقاط . يمعب النشاط االقتصادي دورًا بارزًا في نمط توزيع السكان

تبعًا لنوع المحصول ونمط ، في حين يرتبط النشاط الزراعي بمستوى كثافة أعمى من ذلك. خف ةبكثافة سكانية من
، فزراعة القمح ترتبط بمستوى كثافة منخف ة ألن ىذا النوع من الزراعة ال يحتاج إلى أيدي عاممة كثيرة. الزراعة

كثافة سكانية مرتفعة مقارنة  تسيم الصناعة في وجود، ومن جية أخرى . ومن ثم ترتبط بكثافة سكانية أعمى
فصناعة األسمنت ال تتطمب الكثير من . ولكن ذلك يعتمد بشكل كبير عمى نوع الصناعة، باألنشطة الزراعية بشكل عام

في حين تتطمب صناعة األدوية والساعات أعدادًا كبيرة من العمال مما ينتج عنو كثافة سكانية مرتفعة ، األيدي العاممة
ويؤثر ، وينبغي اإلشارة إلى أن النشاط االقتصادي السائد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعوامل المذكورة آنفاً . في أغمب األحيان

يت ح تأثير الصناعة وتركزىا في المدن والمراكز العمرانية ، وبناًء عمى ما سبق. باالشتراك معيا في توزيع السكان
 .ولو عمى المدى الطويل، الدول تقريباً عمى ميل توزيع السكان نحو التركز في جميع ، الكبيرة

 :النقل -7
لقد أسيمت طرق النقل وخطوط السكك الحديدية بدورىا في نشأة بعض المراكز العمرانية وازدياد الكثافة السكانية في 

، وبناًء عمى ذلك. كما أسيم النقل البحري في نشأة الموانئ وتركز السكان في المناطق المجاورة ليا. بعض األماكن



                                                                                                                        

    

 

لذلك يالحظ انتعاش ونمو بعض المراكز العمرانية . فإن ىناك عالقة بين النقل والمواصالت وتوزيع السكان بشكل عام
 .التي تقع عمى خطوط النقل وانكماش تمك التي تقع بعيدًا عن الطرق وخطوط النقل

 :التنمية االقتصادية -8
إذ ، (والنقل، والنشاط االقتصادي، المعادن ومصادر الطاقة)سابقة يرتبط ىذا العامل ارتباطًا وثيقًا بالعوامل الثالثة ال

فتتجو اليجرة إلى مناطق النمو . تمعب استراتيجيات التنمية وأىدافيا دورًا كبيرًا في توزيع السكان ونمو أعدادىم
فاليجرة آلية ميمة . تاركة المناطق األقل نمواً ، االقتصادي ومراكز الصناعة والتجارة التي تحظى بالمشروعات التنموية

، من خالليا يتم إعادة توزيع السكان وذلك بتأثير الحوافز والدوافع المتمثمة في توفر فرص العمل والخدمات األساسية
وجدير بالذكر أن بعض . باإل افة إلى العوامل االجتماعية والطبيعية األخرى التي ال يتسع المجال من اإلشارة إلييا

حدث أحيانًا تأثيرًا في توزيع السكان ليس مقصودًا أو مأخوذًا في االعتبار عند تنفيذ تمك المشروعات التنموية تُت 
 .المشروعات

لذلك أدت بعض السياسات الح رية إلى نزوح سكان القرى والمدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة بمعدالت مرتفعة تؤثر 
ط التنموية عنصر السكان أىمية كبيرة وذلك العتراف أولت الخط، ليذا السبب وغيره. عمى توازن التنمية العمرانية

 .كثير من الباحثين المخططين بوجود تأثير متبادل بين السكان والتنمية
 :العوامل التاريخية والحروب -9

ال أحد ينكر البصمات التي ، فعمى سبيل المثال. ربما تفسر العوامل التاريخية أنماط توزيع السكان في بعض المناطق
وما نتج عنو من تقسيمات وحدود سياسية أصبحت ، االستعمار عمى توزيع السكان في قارة أفريقيا وغيرىاتركيا 

كما أن تاريخ االستيطان في الواليات المتحدة يعد أحد العوامل التي أسيمت في . مو وع نزاع حتى الوقت الحا ر
عوامل األخرى كالمناخ والتربة وتوافر المعادن بالطبع إ افة إلى تأثير ال، وجود كثافات مرتفعة في الجزء الشرقي

. تأثيرًا كبيرًا عمى توزيع السكان -في بعض األحيان–تحدث الحروب والنزاعات ، باإل افة إلى ذلك. ومصادر الطاقة
، م أدى إلى تحركات السكان المسممين إلى كل من باكستان وبنغالدش1947فتقسيم شبو القارة اليندية في سنة 

كما أن تغير كثير من الحدود في أوربا بعد  الحرب . أحدث تغييرات في توزيع السكان في شبو القارة الينديةوبالتالي 
و أخيرًا أدى تفكك االتحاد السوفيتي السابق وما أعقبو من حروب في . العالمية الثانية أحدث تحركات سكانية كبيرة

أسيمت في تغيير الخارطة السكانية لتمك ، كانية كبيرةإلى تيجير إجباري وتحركات س، البوسنة واليرسك وكوسوفا
 .المناطق

 :الزيادة الطبيعية والسياسات السكانية -10
ومن ثم زيادة تركز ، تؤثر العوامل الديموغرافية المتمثمة في المواليد والوفيات أو الزيادة الطبيعية عمى نمو السكان

فالتباين في معدالت المواليد بين المناطق الجغرافية يؤدي خالل  .أو انخفاض الكثافة وتبعثر أعداد السكان، السكان
 .فترة من الزمن إلى تغير في توزيع السكان نتيجة تزايد أعداد السكان أو تناقصيم في تمك المناطق

 كما أن لمسياسة السكانية أثرىا الكبير في توزيع السكان سواًء من حيث التأثير المباشر في توزيع السكان أو غير
وتحسن اإلشارة إلى أن السياسة . المباشر من خالل زيادة أو خفض النمو السكاني والتحكم في اليجرة الوافدة

 .السكانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأىداف التنمية واتجاىاتيا



                                                                                                                        

    

 

تؤثر بشكل بل ىناك العديد من العوامل التي ، تحسن اإلشارة إلى أن األمر ال يقتصر عمى ما ذكرنا من عوامل، وأخيراً 
. كما أن ىناك عوامل خاصة بمناطق معينة. ويختمف تأثيرىا من منطقة إلى أخرى، أو بآخر عمى توزيع السكان

فوجود األماكن المقدسة في المنطقة الغربية من المممكة العربية السعودية أسيم في زيادة أعداد السكان و عزز 
 .النشاط التجاري في تمك المناطق

، مكن اإلنسان وخاصة في األقاليم المتقدمة، التقني اليائل الذي حققو اإلنسان خالل القرن العشرينكذلك فإن التقدم 
. من العيش في أي مكان تقريبًا بصرف النظر عن الظروف القاسية ومدى قدرة البيئة الطبيعية عمى إنتاج الغذاء

 فبإمكان اإلنسان سكنى المناطق 
وتبقى رغبات ، ولكن تبقى تكاليف المعيشة عاماًل مؤثرًا في ذلك. طق الباردة جداً الحارة الجافة وسفوح الجبال والمنا

 .اإلنسان وميولو ميمة أي اً 
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